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Vuoden 2011 vuosikertomus 
 

 
 
 
 

Vuosikertomus 2011 
 

Årsberättelse 2011 
    
   

   

 

 
    
 

 

 
    
  Tarkoitus ja toiminnan laatu 

  
2. § 

 
Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä eläkeläisten ja 
ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi.  

 
3. § 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö 

 
a) toimii eläkettä saavien edunvalvojana  
b) tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa asiantuntijalausuntoja poliittisille päättäjille ja 

viranomaisille   
c) pitää yhteyttä vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukuntaan ja muihin eläke- ja 

sosiaalialan sidosryhmiin 
d) seuraa Euroopan Unionin sosiaali- ja eläkepoliittisia linjauksia 
e) edustaa jäsenjärjestöjään yhteisesti sovituissa asioissa 
f) harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää kokouksia ja seminaareja kulloinkin 

ajankohtaisista edunvalvontakysymyksistä 
g) toimii eläkkeellä olevien yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi ja 

kansalaissovun edistämiseksi  
h) hoitaa muut yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräämät tehtävät. 
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Kertomus vuodelta 2011   
 
 
1. Yleistä 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry - Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf 
perustettiin Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 2006. Etujärjestön perustamisella 
haluttiin terävöittää valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen edunvalvontaa. EETUn 
perustajajäsenet ovat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, 
Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. 
Virallisesti EETU-PIO on merkitty yhdistysrekisteriin 3.10.2006. 
 
EETUn jäsenjärjestöillä oli henkilöjäseniä yhteensä 271 000 sekä 1 315 paikallis-
yhdistystä ja 79 alueyhdistystä. Jäsenyhteisöjen yhdistysverkosto kattaa koko Suomen, 
mukaan lukien Ahvenanmaan.  

 
2. Järjestön kokoukset  
 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.5.2011 Yleisradion Ison Pajan tiloissa 
Radiokatu 5, Helsinki. Kokouksessa oli kahdeksantoista virallista kokousedustajaa, yksi 
neuvottelukunnan jäsen sekä neljän jäsenjärjestön tiedottajat. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi kokous keskittyi pohtimaan ajankohtaisena asiana hallitusohjelmaan 
vaikuttamista. Kokous hyväksyi kannanoton Tavoitteet hallitusohjelmaan. 
 
Syyskokous pidettiin 25.11.2011 Eläketurvakeskuksen tiloissa Kirjurinkatu 3, Helsinki. 
Virallisia kokousedustajia oli läsnä kuusitoista. Kokous hyväksyi kannanoton, Internet ei 
voi korvata lähipalveluja. 
 
Syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2012 Eläkkeensaajien 
Keskusliitto EKL ry:n puheenjohtaja Matti Hellstenin. Hallituksen muiksi jäseniksi 
vuodeksi 2012 valittiin seuraavat henkilöt: Hannu Tenhiälä ja Jukka Salminen 
(Eläkeliitto), Kalevi Kivistö ja Hannu Partanen (Eläkeläiset), Timo Kokko 
(Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL), Jouni Mykkänen ja Marjo Palomäki (Kansallinen 
senioriliitto), Ensio Koitto ja myöhemmin valittava liiton toiminnanjohtaja (Kristillinen 
Eläkeliitto) sekä Ole Norrback ja Veronica Fellman (Svenska pensionärsförbundet).  
 
Vuoden 2012 toiminnantarkastajiksi valittiin Anitta Koski ja  
Timo Vähäkoski sekä varatoiminnantarkastajiksi Susanna Käki-Kouki ja Hedda Bonn. 
 
Jäsenmaksun suuruudeksi vuodeksi 2012 päätettiin muuttumattomana 300 euroa. 
Lisäksi hyväksyttiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 
 

3. Hallitus ja neuvottelukunta 
 

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kolme kertaa.  
 
Järjestön puheenjohtajana toimi Kalevi Kivistö (Eläkeläiset ry) ja varapuheenjohtajana 
Hilkka Häkkilä 17.10.2011 asti ja siitä eteenpäin Matti Hellsten (Eläkkeensaajien 
Keskusliitto EKL ry). Muina hallituksen jäseninä toimivat Hannu Tenhiälä ja Jukka 
Salminen (Eläkeliitto), Hannu Partanen (Eläkeläiset), Timo Kokko (Eläkkeensaajat), 
Jouni Mykkänen ja Marjo Palomäki (Kansallinen senioriliitto), Ensio Koitto ja Seppo 
Valmari (Kristillinen Eläkeliitto) sekä Ole Norrback ja Veronica Fellman (Svenska 
pensionärsförbundet). 
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Sihteerinä toimi Hannu Partanen (Eläkeläiset) sekä tiedottajana Pekka Isaksson 
(Eläkeläiset). Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Seppo Valmari 
(Kristillinen Eläkeliitto).  
 
Neuvottelukunnan jäseninä toimivat Pekka Tuomisto, Outi Ojala, Pirkko Lahti, Ritva 
Laurila, Pekka Heinäharju ja Edward Andersson. Neuvottelukunnan jäsenet osallistuivat 
EETUn järjestämään kevätseminaariin, Eläkeläisparlamenttiin sekä KELA- ja 
TELA/ETK-tapaamisiin. 
 
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin erityisesti edunvalvonta-vaikuttamistyön sisältöjä. 
Eduskuntavaalivuotena korostuivat edellisen vuoden puolella hyväksytyn ohjelman 
Tavoitteet lähiajalle ja eduskuntavaaleihin teemat. Ohjelma konkretisoitui Kärki –
tavoitteet kannanotoksi. Yhteiset tavoitteet loivat pohjan myös hallitusohjelmaan 
vaikuttamiselle. Ensimmäistä kertaa EETU sai virallisen kutsun tulla kuulluksi 
hallitusohjelmaneuvotteluihin.   

 
Edunvalvonnan asiat olivat esillä sidosryhmätapaamisissa, seminaareissa sekä kannan-
otoissa ja lausunnoissa.  

 
4. Työvaliokunta 
 

Hallituksen työvaliokunnan muodostivat jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Työvalio-
kunta kokoontui toimintakauden aikana kolmetoista kertaa. Kokousten välillä 
työvaliokunta piti tiiviisti keskinäistä yhteyttä sähköpostilla ja puhelimella.  
 
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Hannu Partanen. 

 
5. Vaikuttamistyö ja sidosryhmäyhteydet  
  

Eduskuntaryhmien edustajien tapaaminen  
 

Jäsenjärjestöjen puheenjohtajat tapasivat eduskuntaryhmien edustajat eduskunnassa 
20.10.2011. EETUn edustajat keskustelivat heidän kanssaan valtion talousarvio-
esityksestä 2012 ja muista ajankohtaisista asioista. EETU luovutti eduskuntaryhmien 
edustajille Kannanotto valtioneuvoston talousarvioehdotukseen 2012 ja lainsäädäntöön. 
Kannanotossa korostuivat vanhuspalvelulaki, eläkeindeksin tarkastelu, verotus, sosiaali- 
ja terveyspalvelut sekä RAY:n tuottojen merkitys sosiaali- ja terveysjärjestöille.   
 
KELA 
 
Järjestön hallitus vieraili yhdessä neuvottelukunnan kanssa johtaja Helena Pesolan 
kutsumana KELAn pääkonttorissa 24.11.2011. Tilaisuudessa KELAn edustajat 
esittelivät KELAn palveluja koskevia ajankohtaisia asioita ja omaishoidon asemaa. 

         
KELAn eläkeasiain neuvottelukunta kokoontui 6.9. ja 24.11. 
 
Kalevi Kivistö aloitti vuoden 2011 alusta EETUn edustajana KELAn neuvottelukunnassa. 
 
TELA 

 
Perinteinen TELA -tapaaminen ja seminaari järjestettiin 25.11.2011. Aiemmasta 
poiketen tilaisuus järjestettiin tällä kertaa Eläketurvakeskuksen tiloissa Itä-Pasilassa. 
ETK:lla oli myös vahva rooli itse tilaisuuden ohjelmassa, kun varsinaiset pääalustajat 
olivat ETK:sta. ETK:n toimitusjohtaja Jukka Rantalan teemana oli ajankohtaiset 
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eläkepolitiikan kysymykset  ja osastopäällikkö Mikko Kauton eläkeläisten toimeentulon 
kehitys. 
 
EETUn edustajina tilaisuuteen osallistuivat EETUn hallitus ja neuvottelukunta 
täydennettynä syyskokouksen edustajilla ja järjestöjen tiedottajilla. 

  
Vuonna 2007 TELAan perustettu eläkkeensaajien neuvottelukunta kokoontui 28.1. ja 
3.5. Kokouksissa käsiteltiin laaja-alaisesti työeläkejärjestelmään liittyviä asioita. 
Neuvottelukuntaan kuuluvat EETUn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. 

 
Muut tapaamiset 
 
Jo perinteeksi muodostunut tapaaminen työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa 
jätettiin aikataulusyistä toimintavuoden aikana toteuttamatta. Edellisen vuoden aikana 
tapaamisia oli kaksi kertaa. Tulevaisuudessa tapaamisia edelleen järjestetään, jotta 
hyvät keskusteluyhteydet säilyisivät ja keskinäinen vuoropuhelu edelleen syvenisi. 
 
Toimintasuunnitelmaan sisältyi tapaamisen järjestäminen Euroopan Unionin parlamentin 
suomalaisten jäsenten kanssa. Parlamentin jäseniin oltiin yhteydessä, mutta 
aikataulusyistä itse tapaamisen toteuttaminen siirrettiin vuodelle 2012.  
 
Raha-automaattiyhdistyksen edustajia tavattiin tammikuussa teemalla sosiaalilomien 
tulevaisuus. Sen lisäksi EETUn jäsenjärjestöjen edustajat osallistuivat RAY:n eri 
foorumeilla sosiaalilomien kehittämistyöhön.  
 
EETU ja sen jäsenjärjestöt seurasivat aktiivisesti RAY:n Ikääntyvän hyvä arki –
avustusohjelman valmistelua ja käynnistämistä. Sosiaali- ja terveysministeri Paula 
Risikon kutsumana EETUn järjestöjen edustajat kokoontuivat STM:ssä 29.11. yhdessä 
ministerin ja ministeriön edustajien sekä RAY:n ja Vanhustyön keskusliiton edustajien 
kanssa keskustelemaan avustusohjelmasta.  

 
EETUn edustajilla oli tapaamisia myös muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Varman 
johtoa tavattiin maaliskuussa, kun hallitus piti kokouksen vakuutusyhtiön tiloissa. Eläke-
Tapiolan edustajat isännöivät toimintavuoden eläkeläisparlamentin. Finanssialan 
Keskusliiton edustajien kanssa keskusteltiin pankkien muuttuvista maksupalveluasioista 
muun muassa suoraveloituksen muuttumisesta.  

 
Edustukset vuonna 2011 
 
EETUlla on edustus seuraavissa toimikunnissa ja vastaavissa:  
 
KELAn neuvottelukunta (2011-2014)  Kalevi Kivistö, Eläkeläiset 
 
KELAn eläkeläisasiain neuvottelukunta (2011-2013)  

varsinaisina jäseninä: 
Seppo Valmari, Kristillinen Eläkeliitto 
Hannu Partanen, Eläkeläiset 
varajäseninä: 
Marjo Palomäki, Kansallinen senioriliitto 
Jukka Salminen, Eläkeliitto 

 
KELAn eläkeasioiden asiakasraati Marja Tenhiälä, Eläkeliitto 

Eeva Koivisto, Eläkeläiset 
    Sinikka Rautakivi, Eläkkeensaajien keskusliitto 

Leena Arponen, Kansallinen senioriliitto 
    Eila Hörkkö, Kristillinen eläkeliitto 
    Alf Skogster, Svenska pensionärsförbundet 
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Työeläkevakuuttajat TELA:n eläkkeensaajien neuvottelukunta  

Jukka Salminen, Eläkeliitto 
Hannu Partanen, Eläkeläiset 
Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto 
Marjo Palomäki, Kansallinen senioriliitto 
Seppo Valmari, Kristillinen Eläkeliitto 
Veronica Fellman,Svenska pensionärsförbundet 

 
Kehitysvammaliiton selkokeskuksen neuvottelukunta 
   Tiina Rajala, Eläkeläiset 
 
 
Lisäksi Eläkeläisliittojen etujärjestön jäsenyhteisöillä on runsaasti merkittäviä 
sidosryhmäyhteyksiä ja edustuksia, joista mainittakoon sosiaali- ja terveysministeriön 
asettamispäätöksellä nimetty vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta, jonka 
nykyinen toimintakausi kestää 9.6.2013 saakka. 

 
6. Tapahtumat  
 

Hallituksen kevätseminaari järjestettiin 16.5.2011 Yleisradion Isossa Pajassa. Aiheena 
oli Media ja eläkeläisten ja eläkeläisjärjestöjen julkisuuskuva. Seminaarissa alustivat 
YLE:sta toimitusjohtaja Lauri Kivinen ja julkaisujen asiakkuus- ja mediayksikön päällikkö 
Erik Bäckman sekä toimittaja Teija Sutinen Helsingin Sanomista ja tutkija Kirsi Lumme-
Sandt Tampereen yliopistosta. Seminaariin osallistui kevätkokouksen virallisten 
edustajien lisäksi neuvottelukunnan jäseniä ja järjestöjen tiedottajia. 
 
Eläkeläisparlamentti järjestettiin kutsuseminaarina 20.10.2011 Eläke-Tapiolassa 
Espoossa. Parlamentin työnimenä oli Suomalainen työeläkejärjestelmä. Tilaisuudessa 
esiintyivät Eläke-Tapiolan lakiasiainpäällikkö Roope Noronen, TELA:n toimitusjohtaja 
Suvi-Anne Siimes, TELA:n johtaja Pekka Piispanen sekä valtiosihteeri Velipekka 
Nummikoski. Tilaisuuteen osallistui noin 90 EETUn jäsenjärjestöjen edustajaa.  

 
7. Lausunnot, kuulemiset ja kannanotot 
 

Järjestö antoi eri tahojen pyytämät lausunnot seuraavista asioista ja oli kuultavana 
seuraavissa tilaisuuksissa:  
 
- Kaste (2012-2015) kuulemistilaisuuteen osallistuivat Jukka Salminen ja Veronica 

Fellman 
- Lausunto edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoiminnassa 8.4. (OM 24/33/2009 ja 

OM 009:00/2010) 
- Tavoitteet hallitusohjelmaan –kannanotto 3.5. 
- Lausunto postin toimipisteiden sijoittelusta ja postitoiminnan toimilupahakemukset 

9.5. (LVM 13:00/2011, 766/03/2011 ja 767/03/0211) 
- Lausunto postilaatikkojen sijoittelusta 17.5. (VV nro 1953/005/2010) 
- Kirje hallitusneuvotteluja käyville puolueille EETUn viesti hallitusneuvottelijoille 19.5. 
- Muistio hallitusneuvotteluihin, 20.5., Kalevi Kivistö 
- Lausunto laiksi iäkkään henkilön sote-palvelujen saannin turvaamiseksi 30.5. (STM 

037:00/2009) 
- Kansallinen kunto- ja terveysliikunnan visio -tapaaminen Suomen kuntoliiton 

toiminnanjohtaja Jorma Savolan kanssa Eläkeläiset ry:n toimistolla 16.6.  
- Lausunto Kunto- ja terveysliikunnan visiot 2020,  2.9. 
- Eduskunnan sote-valiokunnan kuulemistilaisuus 11.10. (HE 44/2011), Veronica 

Fellman   
- Lausunto Eduskunnan sote-valiokunnalle (HE 89/2011) 9.11. 
- Lausunto Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma 9.12. 
- Lausunto Toimintaohjelma ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi 13.12. (SM 

id7156304) 
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8. Tiedottaminen ja viestintä  
  

Järjestön puheenjohtajataho on toimittanut tiedotteita tiedotusvälineille järjestön 
tapahtumista ja kannanotoista. Tapahtumista on toimitettu valokuvia jäsenjärjestöjen 
käyttöön. Järjestön sisäinen tiedotus on hoidettu pääosin sähköpostitse. 
 
EETUn verkkosivustolla www.eetury.fi on säännöllisesti julkaistu lehdistötiedotteet, 
lausunnot ja kannanotot sekä muuta tietoa järjestön toiminnasta suomeksi ja ruotsiksi. 
 
Toimintavuoden aikana on annettu seuraavat tiedotteet: 
- puheenjohtajuuden vaihtuminen 7.1. 
- eduskuntapuolueiden puheenjohtajien vastaukset EETUn kysymyksiin 7.2. 
- EETUn hallituksen kärkitavoitteet 14.3. 
- EETU:n kevätkokous hallitusohjelmasta 16.5. 
- hallitusohjelmasta 21.6. 
-    puheenjohtaja Kalevi Kivistön puhe Vanhusten viikon tilaisuudessa Järvenpäässä       
-    EETU eduskunnassa, kiirehtii vanhuspalvelulakia  20.10  
-    pj. Kalevi Kivistön vastine Helsingin Sanomien mielipidepalstalle 14.10 
-    pj. Kalevi Kivistön vastine Aamulehden mielipidepalstalle 21.10. 
-    syyskokouksen kiukkuista postia Itellalle, VR:lle, Kelalle ja pankeille 25.11. 
-    puheenjohtajuuden vaihtuminen 28.12. 
 

 
9. Talous 

Järjestöllä on pankkitili Helsingin Op Pankki Oyj:ssä. Järjestön tulot koostuivat 
jäsenmaksuista. Kokousten kulut hoidettiin pääosin puheenjohtajajärjestön toimesta. 
Eläkeläisparlamentin tilausbussien kulut katettiin EETUn omilla varoilla.  

 
 Tilikauden tulos on 1038,82 euroa ylijäämäinen. 
 
 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU koostuu seuraavista tahoista: 

Eläkeliitto ry, www.elakeliitto.fi 
Eläkeläiset ry, www.elakelaiset.fi 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, www.elakkeensaajat.fi 
Kansallinen senioriliitto ry, www.senioriliitto.fi 
Kristillinen Eläkeliitto ry, www.krell.fi 
Svenska pensionärsförbundet rf, www.spfpension.fi 

 

http://www.eetury.fi/

